
 

 

ACT FAZ PROTESTO E PEDE A SENADORES  
A APROVAÇÃO DE AMBIENTES 100% LIVRES DE FUMO  

 
  Organizações da área de saúde entregam moção de apoio 

 ao  PL 315 
  

A Aliança de Controle do Tabagismo – ACT faz um protesto nesta quarta-feira,  dia 10, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, em Brasília, a partir das 10h.  A intenção é 
pedir a votação do projeto de lei 315/08.  Além da ACT, o protesto contará com a presença de 
representantes da área de saúde e ativistas. 
 
O PL, de autoria do senador Tião Viana, modifica a lei federal 9294/96 e garante que ambientes 
fechados de uso coletivo sejam 100% livres de fumo, está parado no Senado desde o final do ano 
passado, apesar de parecer favorável da relatora, senadora Marina Silva.  No último dia 3, haveria 
uma votação, mas o PL sequer entrou na pauta. Segundo o presidente da CCJ, senador 
Demóstenes Torres, o senador Romero Jucá, autor do PL 316, contrário ao 315 e à saúde pública, 
não teria concordado que o PL fosse colocado em votação. Na última semana de fevereiro,  uma 
comitiva composta por representantes de várias sociedades médicas, da ACT e do INCA esteve 
reunida com o senador Romero Jucá, que reconheceu que o PL de sua autoria não atende ao 
interesse público, mas o apresentou para atender à base de parlamentares ligados aos interesses 
da indústria do tabaco. 
 
MOÇÃO DE APOIO 
 
Para mostrar a importância da aprovação do PL 315, a ACT e outras organizações representantes 
da sociedade civil e da área de saúde vão entregar aos senadores, na reunião da CCJ,  uma moção 
de apoio ao  PL  315. 
    
As organizações lembram aos senadores que, como signatário da Convenção-Quadro para 
Controle do Tabaco (CQCT), o Brasil deve adotar e implementar medidas eficazes que ofereçam 
proteção contra a exposição à fumaça do tabaco em ambientes de trabalho, meios de transporte e 
espaços públicos.  Elas lembram aos parlamentares que os ambientes 100% livres de fumo são o 
meio mais eficaz e econômico de evitar as graves conseqüências da exposição à fumaça do tabaco. 
 
ORGANIZAÇÕES QUE ENVIARAM AS MOÇÕES DE APOIO AO PL 315: 

• Aliança de Controle do Tabagismo - ACT 

• Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC 

• Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo - INCOR  

• Faculdade Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP 

• Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 



 

 

• Academia Brasileira de Especialista em Enfermagem - ABESE  

• Conselho Federal de Enfermagem - COFEN 

• Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN 

• Associação  Nacional  de  Enfermagem  do  Trabalho - ANENT 

• Associação Brasileira de Estudo do Álcool e outras Droga - ABEAD 

• Conselho Estadual sobre Drogas de São Paulo -   CONED 

• Gênero Mulher Desenvolvimento e Ação para a Cidadania -   GEMDAC 

• Associação Bahiana de Medicina - ABM 

• Associação de Defesa da Saúde dos Fumantes -   ADESF 

• Fumo Zero da Associação Médica do Rio Grande do Sul - AMRIGS 

• Maria Mulher-Organização de Mulheres Negras 

 

As moções de apoio da ACT e das demais organizações podem ser lidas no nosso site, em 

biblioteca, material de mobilização: http://www.actbr.org.br/biblioteca/material-mobilizacao.asp 

No final de fevereiro, 20 organizações internacionais renomadas da área de saúde também 

enviaram cartas aos senadores brasileiros em apoio ao PL 315. Elas aproveitaram para alertar 

sobre os esforços feitos pela indústria do tabaco, em todo o mundo, para evitar ou enfraquecer 

leis de controle do tabagismo. Segundo elas, a indústria tem combatido, em particular, as leis em 

prol de ambientes 100% livres de fumaça, já que estas são eficazes também na redução do 

consumo de tabaco e, consequentemente, nas vendas e lucros de empresas de cigarros.   

A carta está disponível no site da ACT, no link: 

http://www.actbr.org.br/uploads/conteudo/382_Brazil_Letter_Portuguese_final.pdf 

Para mais informações, entre em contato com nossa assessoria de imprensa: 

 

São Paulo 
Acontece Comunicação 
Chico Damaso ou Monica Kulcsar 
(11) 3873-6083 / 3871-2331 
acontece@acontecenoticias.com.br 
chicoacontece@uol.com.br 

 Rio de Janeiro 
Anna Monteiro 
(21) 3311-5640 / 7864-3970 
Anna.monteiro@actbr.org.br 

 
 


